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Meksikansk Sumpcypres 
(Taxodium mucronatum) !
60 frø !!
Værd at vide: 
Denne Cypres der det tykkeste træ i verdenen. I Santa Maria 
del Tule i Meksico står træet “El Gigante”. Det har en diameter 
på ca. 14 meter og et stammeomfang på 58 meter. !
Det regnes til de absolut længst levende træer i verdenen. “El 
Gigante” anslås til at være over 1.000 år. Siden 2006 har træet 
stået på den røde list over truede arter.  !
Hos os kan træet nå en højde på ca. 20 meter. Det er hurtig 
voksende og kun i koldere egne smider den nålene om 
efteråret. !
Oprindelse: 
Sumpcypressen har sin oprindelse i Sydamerika. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. En 
forbehandlingforbedre springsprocenten betragteligt. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand i 24 timer. 
Efterfølgende sættes frøene i en dybde af 1 cm i godt fugtig såjord. Spiretiden ligge på 3 til 7 uger. !
Placering / lys: 
Planten foretrække en solrig plads, og helst en sumpet jord eller sågar i lavt vand. !
Gødning, vanding og pleje: 
Den Meksikanske Sumpcypres kan også plantes i almindelig havejord, såfremt den er dyb og fugtig nok. 
Træet er modstandsdygtigt og hårdført.  !
Overvintring: 
Denne  Cypres er vinterhårdfør. I det sene efterår smider den Meksikansk Sumpcsypres sine nåle. !
Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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